
 Ugift529.com میں الگ 
 آن کریں، وصول کنندہ 
 کا  ®Ugift کوڈ درج کر 

 کے "تحفہ پیش کریں" 
پر کلک کریں۔ 

اگر آپ کے پاسNY 529 ڈائریکٹ پالن اکاؤنٹ ہے، دوست اور اہل خانہ  ®Ugift کے ذریعے آپ کے بچے کے 
 لیے ِڈپازٹ کرا سکتے ہیں۔ آپ nysaves.org پر اپنے اکاؤنٹ میں الگ ان اور "Ugift کوڈ کا اشتراک کریں 

 اور گفٹس کی سرگزشت دیکھیں" پر کلک کر کے اپنے بچے کا  ®Ugift کوڈ تالش کر سکتے ہیں۔ جب آپ 
کا کوڈ مل جائے، تو آپ اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ کوڈ اور ذیل میں دی گئی ہدایات کا اشتراک 

 کر سکتے ہیں۔ ِڈپازٹ برائے ان کی تعلیم ایک شاندار سالگرہ یا چھٹی کا تحفہ بن جاتا ہے ، اور انہیں 
یاد دالتا ہے کہ ان کی برادری مستقبل کے لئے ان کے خوابوں کی تائید کر رہی ہے۔
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مرحلہ 2

اپنا پہال نام، آخری نام، ای 
میل، اور فون نمبر درج 

کرنے کیلئے نیچے سکرول 
کریں اور پھر "جاری 

رکھیں" پر کلک کریں۔

اگر آپ نے "بینک اکاؤنٹ" کا انتخاب کیا ہے تو اپنے بینک کا نام، اکاؤنٹ نمبر، اور اکاؤنٹ کی قسم پُر کریں اور اپنی شراکت کے لیے "جاری 
رکھیں" پر کلک کریں۔  اگر آپ نے "میل چیک" کا انتخاب کیا ہے، تو چیک بھیجنے سے پہلے آپ کو جائزہ کا صفحہ دکھایا جائے گا۔ 

منتخب کریں کہ آيا آپ 
اپنا چندہ الیکٹرانک طور 

پر اپنے بینک اکاؤنٹ 
یا چیک کے ذریعہ کرنا 
چاہتے ہیں اور "جاری 
رکھیں" پر کلک کریں۔

"گفٹ کی رقم" کے خانے 
میں جتنی رقم آپ چندہ 

دینا چاہتے ہیں درج 
کریں۔ مرحلہ 1 میں 

درست  ®Ugift کوڈ داخل 
کرنے کے بعد اکاؤنٹ 

ہولڈر کی معلومات خود 
بخود پُر ہو جائے گی۔ 

→اگلے صفحہ پر جاری ہے

دوست اور اہل خانہ آپ کے بچے کے کالج 
بچت اکاؤنٹ میں بچت کرنے میں آپ کی 

کس طرح مدد کر سکتے ہیں

http://Ugift529.com


اگراگر  آپآپ  کےکے  پاسپاس  انضمامیانضمامی  بچتبچت  برائےبرائے  کالجکالج  بینکبینک  اکاؤنٹاکاؤنٹ  ہے،ہے،  دوستدوست  اوراور  اہلاہل  خانہخانہ  چیکچیک  لکھلکھ  یایا  منیمنی  آرڈر،آرڈر،  یایا  
اپاپ  کوکو  نقدنقد  رقمرقم  دےدے  کرکر  آپآپ  کےکے  بچےبچے  کےکے  لیےلیے  ِڈپازٹِڈپازٹ  کراکرا  سکتےسکتے  ہیں۔ہیں۔  

 نقد میںچندہ اس اکاؤنٹ ہولڈر کو دیا جانا چاہئے جو خود سے رقم کو ِڈپازٹ کرائے گا۔ 	 
 چندہ بذریعہ چیک اور منی آرڈر اکاؤنٹ ہولڈر کے نام بنانا چاہئے:	 

 	 Amalgamated Save For College Bank میمو کے خانہ میں، وصول کنندہ کا 
Account )انضمامی بچت برائے کالج بینک اکأونٹ( نمبر لکھیں۔

 چیک یا منی آرڈر اس اکاؤنٹ ہولڈر کو دیں جو خود سے اسے ِڈپازٹ کرائے گا۔ 	 

انتظام  نیویارک  کا  جس  ہے  پروگرام  ایک  کا  بچت  اور  اسکالرشپ  پروگرام(  بچت  لئے  کے  )کالج   NYC Kids RISE Save for College Program
ایک   ، .NYC Kids RISE Inc میں  داری  شراکت  ساتھ  کے  شہر   New York اور   )NYC Department of Education( تعلیم  محکٔمہ  شہر 
نہ  اور  ہے  منسلک  ہی  نہ  سے  پروگرام  بچت  کالج   529 کے  نیویارک    NYC Kids RISE ہے۔  جاتا  کیا  سے  جانب  کی  تنظیم  بخش  غیرنفع 
اور  شہر   New York ہے۔  دیتا  مشورہ  کا  کاری  سرمایہ  ہی  نہ  او  کرتا  سفارش  کی  کاریوں  سرمایہ  اور  ہے  کنندہ  تقسیم  مجاز  کا  اس  ہی 
کسی  اور  ہے  نہیں  شدہ  منسلک  ساتھ  کے  مینیجر  پروگرام  لئے  کے  پروگرام  بچت  کالج   529 کے  نیویارک   ، تعلیم  محکمۂ  شہر  نیویارک 
 Save for College Program خاندان  میں  بارے  کے  جن  بشمول  پروگرام،  کے  گاڑی  کی  کاری  سرمایہ  دیگر  یا  بچت  کی  کالج  مخصوص 
ہے۔ لیتا  داری  ذمہ  کی  اس  ہی  نہ  کرتا،  نہیں  مہیا  سفارش  یا  گواہی،  کوئی  لئے  کے  ہیں،  جانتے  ذریعے  کے  پروگرام(  بچت  لئے  کے  )کالج 
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